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ЕФЕКТ НА НЯКОИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА 
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ABSTRACT 

Adolescents are a sensitive groups to adverse synergetic effects of atmospheric pollutants 
in urban areas on the respiratory system.Objective:To estimate the functional status of 
respiratory system in adolescents from three towns in the region of Stara Zagora and 
atmospheric air pollution with particulate matter (PM10 and PM2.5), sulfur dioxide and nitrogen 
dioxide in the same towns.Materials and methods: Spirometric tests were performed under the 
ATS/ERS Protocol among 281 eighteen years old students, allocated as follows: 129 from Stara 
Zagora (population 136 363), 115 from Kazanlak (population 54357), and 37 from Chirpan 
(population 16822) Daily mean concentrations of PM10 and PM2.5, as well as hourly mean 
concentrations of sulfur dioxide and nitrogen dioxide, were measured during 2010.Results: The 
significantly lowest average values for FEV1/FVC, PEF% and FEV25-75% were found in the 
adolescents from Stara Zagora in comparison with these from the other two towns, regardless of 
the smoking status. FEV1/FVC under 70% was estimated in 3.1% of all students investigated 
from Stara Zagora, in 2.7% of students from Chirpan and in no one from Kazanlak. The highest 
concentrations of PM10 and PM2.5, sulfur dioxide and nitrogen dioxide were measured in Stara 
Zagora compared with the other two towns. PM2.5 concentrations exceeding the limit value were 
found in 57.1% of all samples from Stara Zagora, in 50% of samples from Chirpan and in 
14.3% of samples from Kazanlak.Conclusion:The atmospheric air pollutants, especially PM2.5 

influence harmfully the spirometric parameters in adolescents from the region investigated.  
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УВОД 
Основни замърсители в атмосферния въздух са фините прахови частици (ФПЧ10 и 

ФПЧ2,5), серни и азотни оксиди, въглероден диоксид, полицикличните ароматни 
въглеводороди, оловните аерозоли. Добре известно е синергичното им въздействие върху 
човешкото здраве. Постъпването в организма става основно чрез дихателната система, което 
може да предизвика локално дразнене, т.е. появата на остри респираторни симптоми и/или да 
влоши вече съществуващи заболявания на белия дроб. Особено уязвими групи от 
населението са децата, възрастните хора и тези с хронични белодробни и сърдечно-съдови 
заболявания [1, 10].  

Епидемиологичните методи са особено подходящи за определяне на групи с повишена 
или понижена чувствителност към неблагоприятни последици, дори при неочаквано ниски 
нива на атмосферните замърсители [5,7]. Изследване на мексикански деца, които са 
получавали антиоксиданти показва, че те са защитени от вредните окислителни реакции на 
атмосферните замърсители върху белодробната функция [11]. Друго проучване установява, 
по-висока честота на миокарден инфаркт при хора, изложени на интензивен транспортен 
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трафик в сравнение с населението като цяло [4]. Хроничната кашлица и храчки, и по-ниски 
стойности на спирометрични показатели се свързват с дългосрочно въздействие на околната 
среда и вдишване на прахови частици. Резултатите от проучванията в САЩ и Европа 
показват, че респираторни симптоми са по-разпространени сред тези, които живеят в близост 
до натоварени в транспортно отношение улици [6,15,17,18]. Връзката между дневните нива 
на атмосферни замърсители и показатели на дихателната функция са проучвани от различни 
автори при пациенти с хронични белодробни заболявания, като резултатите са 
противоречиви [9,16].  

Основна цел на настоящата работа е да се проучи влиянието на някои атмосферни 
замърсители в три населени места от област Стара Загора върху функционалното състояние 
на дихателната система при юноши. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Функционалното състояние на дихателната система беше проведено съгласно 

препоръките на ATS/ERS при 281 ученика на възраст 18 години през месеците ноември и 
декември 2010 г., след предварително дадено информирано съгласие. Разпределението на 
изследваните по местоживеене е съответно: 129 от Стара Загора (население 136 363), 115 от 
Казанлък (население 54 357) и 37 от Чирпан (население 16 822). Среднодневните 
концентрации на PM10 и PM2.5, както и средночасовите концентрации на серен и азотен 
диоксид са определяни в три сезона (пролет, лято и есен) на 2010 година. 

Получените данни са обработени с помощта на програмен продукт Basic Statistic и 
Table for Windows. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
На фиг. 1 са представени средногруповите нива на FVС като процент от предвиденото 

за учениците от трите населени места. Установява се значимо най-ниско ниво при 
изследваните от град Казанлък (84,8±13,2%) в сравнение с тези от Стара Загора и Чирпан 
съответно 94,1±14,8% и 96,6±12,5%, р<0,0001. Няма значима разлика между групите 
ученици от  Стара Загора и Чирпан. 

При FEV1 с най-висока стойност са изследваните ученици от град Чирпан 100,6±10,1%, 
която е достоверно по-висока в сравнение само с учениците от град Казанлък (94,3±13,1%, 
р<0,01). При отношението FEV1/FVC със значимо най-висока стойност са учениците от град 
Казанлък - 95,6±4,7% в сравнение с тези от Стара Загора 89,7±8,5%, р<0,0001 и Чирпан 
90,5±6,6%, р<0,002. 
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Фиг. 1 
На фиг. 2 са представени резултатите за показателите PEF and FEV25-75%. Установява 

се достоверно най-ниско ниво на PEF при учениците от Стара Загора (78,1±15,6%) в 
сравнение с останалите Казанлък (89,9±13,1%, р<0,0001) и Чирпан (92,9±13,7%, р<0,0006). 
Подобни са резултатите и при показателя FEV25-75%. С най-ниска стойност са учениците от 
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Стара Загора (98,1±23,1%), която е достоверно по-ниска само в сравнение с тези от град 
Казанлък 109,8±19,8%, р<0,009. 
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Фиг. 2. 
При обсъждане на резултатите в зависимост от фактора тютюнопушене се установяват 

същите резултати за изследваните функционални показатели (FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF 
and FEV25-75%) при групата на пушачите и непушачите. 

На фиг. 3 е представен относителния дял на учениците по градове с отношение 
FEV1/FVC<70%. Установява се, че с най-висок относителен дял на отношение под 70% са 
учениците от град Стара Загора (3,1%), следвани от тези в Чирпан (2,7%). За град Казанлък 
няма ученици с индекс FEV1/FVC<70%. 

Получените резултати показват, че с най-ниски средногрупови нива на FVC и FEV1 са 
учениците от град Казанлък, следвани от тези в Стара Загора и Чирпан. За останалите 
спирометрични показатели (FEV1/FVC, PEF and FEV25-75%) с най-ниски нива са изследваните 
от град Стара Загора. Аналогични са резултатите при анализиране на същите спирометрични 
показатели според наличието или отсъствието на тютюнопушене, което дава основание да се 
обсъжда възможното им повлияване от качеството на атмосферния въздух и наличието на 
атмосферни замърсители. Сезонно намаляване на FVC и FEV1, свързано с 6 месечно 
повишаване концентрациите на озон и ФПЧ10 установяват Calderón-Garcidueñas еt al., 2003, 
които правят заключение, че експонирането на атмосферни замърсители в градовете 
причинява респираторни увреждания при децата и те са изложени на риск от развитие на 
хронични белодробни заболявания и други системни ефекти [8]. Според Avol E.L. еt al., 2001 
ФПЧ10 са тези, които повлияват неблагоприятно някои от изследваните спирометрични 
показатели (FEV1, PEF и FEV25-75) при деца от 10 до 15 години [2]. 

Резултатите от мониториране на някои основни атмосферни замърсители (ФПЧ10, 
ФПЧ2,5, SO2 и NO2)  в изследваните градове през 2010г. показва, че най-високи минимално и 
максимално измерени концентрации за ФПЧ10, ФПЧ2,5 са установени за град Стара Загора 
(фиг.3) Средноденонощните концентрации на ФПЧ10, са от 13.1 до 94.6  µg/m3, а на ФПЧ2,5 
съответно от 5.01 до 98.3 µg/m3. Съществен проблем за населеното място са ФПЧ2,5, 
концентрациите на които са от 1,5 до 2 пъти по-високи в Стара Загора в сравнение с 
останалите градове. Концентрации за ФПЧ2,5 превишаващи граничните стойности са 
установени при 57.1% от всички проби в Стара Загора (Stara Zagora), при 50% - от Чирпан и 
при 14.3% - от Казанлък.  

Средночасовите концентрации на мониторираните токсични газове (SO2 и NO2) в трите 
населени места са близки помежду си и са в границите от 0.04 до 67.6 µg/m3  за SO2 и от 0.04 
до 32.4 µg/m3 за NO2.. Най-високи максимални средночасови концентрации са измерени в 
град Стара Загора - както за SO2 - така и за NO2, съответно 55.8 µg/m3 и 19.0 µg/m3 . 
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Установява се, че в градовете, където има измерени по-високи концентрации на 
атмосферни замърсители, по-висок е относителния дял на учениците с намалени 
спирометрични показатели. Това неблагоприятно въздействие се отнася особено за PEF и 
FEV25-75%. Последният има отношение към промени в малките дихателни пътища с диаметър 
под 2 mm. Учениците от град Стара Загора са с най-ниски стойности на тези спирометрични 
показатели и в същия град са регистрирани най-високи концентрации на атмосферни 
замърсители. Особено внимание трябва да се обърне на замърсяването с ФПЧ2,5 , което е най-
високо за Стара Загора. Изследваните ученици от този град имат най-ниско средногрупово 
ниво на FEV25-75%. При същите се установява и най-висок относителен дял (3,1%) на 
учениците с индекс FEV1/FVC<70%, следван от този за град Чирпан (2,7%). Нашите 
резултати са в съответствие с тези на Lagorio.S., F.Forastiere, R.Pistelli, I.Iavarone, 
P.Michelozzi, V.Fano, A. Marconi, G. Ziemacki, B. D Ostro, 2006 които намират намаляване на 
FVC и/или FEV1 асоциирани с повишени концентрации на PM2.5, NO2 и някои метали 
(особено цинк и желязо) при болни с ХОББ. При болните с астма намаляване на FEV1 
авторите свързват с NO2. Не е намерена зависимост между средната концентрация на 
замърсители на въздуха и белодробната функция при болни с ИБС (13). Подобни резултати 
са получени при редица проучвания, при които се установяват ниски белодробни обеми при 
деца живеещи в екологично замърсени райони. Eкспозицията на PM (2,5) води до остри 
възпаления на горните дихателни пътища и намаляване на белодробната функция както при 
деца с астма, така и при тези без заболяване [3]. J.Maloney, S. Sicherer, 2004 устоновяват, че 
дялът на 18-годишни лица с ниска FEV1 (определени като съотношение на наблюдаваните 
към очакваните FEV1 от <80%) е 4.9 пъти по-голям при по-високо ниво на PM2.5 (7,9% 
срещу 1,6%; P = 0,002). Същите автори изказват мнение, че концентрациите на озон не 
повлияват белодробната функция [14]. Katsouyanni, K., A. Gryparis, E. Samoli, 2011 въз 
основа на мета-анализ за краткосрочните въздействие на фините прахови и токсичните 
газове в атмосферния въздух правят заключение, че повечето изследователи докладват 
резултати за отрицателното въздействие на праховите частици (ФПЧ), които включват 
увеличаване на общата и болничната смъртност от дихателни и сърдечни болести и 
обостряне на съществуващи заболявания на дихателната система. Чувствителните 
субпопулации включват възрастни хора и тези с хронични респираторни и сърдечни 
заболявания. Оценката на въздействието показва, че ако концентрацията на ФПЧ10 се 
намали до 20 mg/m3 за всички дни в Европа, това би довело до понижаване на 
преждевременната смърт с 15 случая на 100 000 души годишно. Азотният диоксид (NO2), 
озонът (О3) и въглеродният оксид (CO) също се свързват с неблагоприятни краткосрочни 
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ефекти, включващи повишаване на дневната смъртност. NO2 и O3 се оказа, че засягат главно 
дихателната, докато CO-главно сърдечната система. Авторите правят заключение, за 
необходимостта от допълнителни изследвания и проекти, които да изяснят по-пълно и точно 
различните здравни ефекти на атмосферното замърсяване [12].  

ИЗВОДИ 
1. Основни атмосферни замърсители в три от населените места в област Стара Загора са 

ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5. Концентрации над граничните стойности най-често са регистрирани в гр. 
Стара Загора, следвани от тези в Чирпан и Казанлък. 

2. Най-високи максимални средночасови концентрации на SO2, и на NO2  са измерени в 
град Стара Загора. 

3. Средногруповите нива на FEV1/FVC, PEF и FEV25-75% са значимо най-ниски при 
учениците от град Стара Загора в сравнение с останалите. 

4. Основните атмосферни замърсители (ФПЧ, серни и азотни оксиди) имат взаимно 
потенциращ се неблагоприятен ефект върху функционалното състояние на дихателната 
система обективизирано с най-високият относителен дял на ученици от Стара Загора с 
намалени спирометрични параметри.  
 

Благодарност: Научният доклад е резултат от научен проект Norwegian cooperation 
programe with Bulgaria - "Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in 
Stara Zagora region" с ръководител проф. Яблански. 
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